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Hội Rissho Kosei-kai là giáo đoàn Phật giáo tại gia lấy Pháp hoa 

tam bộ kinh làm cơ bản, được sáng lập vào năm 1938 bởi Khai 

tổ Nikkyo Niwano và Phó tổ Myoko Naganuma. Đây là tập hợp 

những người có nguyện vọng phát huy lời dạy của Đức Thích 

Tôn tại gia đình, nơi làm việc, xã hội địa phương và muốn xây 

dựng một thế giới hòa bình. Hiện tại thì cùng với chủ tịch 

Nichiko Niwano, những người hội viên chúng ta đang phấn khởi 

nỗ lực trong công việc truyền giáo truyền đạo đồng thời bắt tay 

hợp tác với mọi người trong các lĩnh vực mà trước hết là lĩnh 

Trong tiêu đề Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life (Sống Kinh pháp hoa ~ Phật giáo trong sinh hoạt) thì có chứa đựng nguyện vọng phát huy lời dạy của Kinh 

pháp hoa trong cuộc sống hàng ngày để làm cho cuộc sống phong phú và có nhiều giá trị hơn nữa giống như bông sen đẹp nở trong bùn lầy. Thông qua tạp chí này, 
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    Thờ cúng lễ Vu Lan, được làm thành thơ rằng “Đức tin thần phật mẹ tôi, Vu Lan báo 
hiếu ta nghe lời người” (Dakotsu Iida), khi mà cả gia đình cùng đi lễ bái ở đạo trường 
giáo hội hay chùa chiền tháng này, thì việc đó vẫn có thể là một tình thế khó. 
    Do được chỉ dạy rằng “tâm phật” có nghĩa là “tấm lòng cứu rỗi tất thảy chúng sinh” 
nên chúng ta toàn là có lòng thương cảm với những người đang khổ sở vì bệnh tật đang 
lan ra trên khắp thế giới lúc này và mong cầu tình hình sự việc sẽ sớm đi tới hồi kết. Tôi 
nghĩ rằng mỗi người suy nghĩ về việc bản thân có thể làm được là việc gì và mong muốn 
từ nay thực hành việc đó một cách thầm lặng mỗi ngày. 
    Những người được chúng ta nhớ tới nhờ việc đó là vô số những bồ tát, những người 
bất chợt tuôn trào ra từ mặt đất rồi truyền bá rộng rãi những lời dạy của phật trong thế 
giới tà ba này và thề rằng “Mình hãy cứu rỗi tất thảy mọi người” thông qua việc thực 
hành.  
    Đại diện của những “bồ tát từ đất tuôn ra” đó, những người xuất hiện trong “Phẩm 
tùng địa dũng xuất” trong Kinh Pháp Hoa, là bốn bồ tát gồm thượng hành, vô biên hành, 
tịnh hành, an lập hành và chúng ta có thể nhìn nhận rằng đây là thứ chỉ ra một cách 
tượng trưng “tứ hoằng thệ nguyện” mà người bước đi trên con đường phật giáo thề 
nguyện khi thề rằng “Tôi muốn trở nên giống như Đức Phật”, nghĩa là khi khởi phát tâm 
bồ tát, vào lúc ban đầu. 
    Thượng hành ── Con đường của phật dẫu cho là vô thượng nhưng nhất định phải 
thành tựu (phật đạo vô thượng thệ nguyện thành). Vô biên hành ── Những lời dạy của 
phật dẫu cho là vô tận nhưng nhất định phải học cho bằng hết (pháp môn vô lượng thệ 
nguyện học). Tịnh hành ── Số lượng những nỗi phiền não dẫu cho là vô số nhưng nhất 
định phải chặt đứt tất thảy (phiền não vô tận thệ nguyện đoạn). An lập hành ── Số 
lượng chúng sinh dẫu cho là vô biên nhưng nhất thiết phải cứu rỗi cho bằng hết (chúng 
sinh vô biên thệ nguyện độ). 

Chỉ có điều, có vẻ cũng có người lạc lối trong việc không biết phải áp dụng mỗi lời 
thề trong bốn thề nguyện này vào cuộc sống rồi thực hành như thế nào thường ngày. 
Sư Taidō Matsubara của phái Thiền tông, người thuyết giảng phật giáo một cách 

Mong cầu, thề nguyện điều gì với tư cách là một bồ tát 

Làm việc mà bản thân làm được lúc này 

  Bài thuyết giảng của chủ tịch

Nichiko Niwano 
Chủ tịch Hội Rissho Kosei-kai
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Những người dùng “tứ hoằng thệ nguyện” để tham khảo rồi suy nghĩ xem mình có 
thể làm được gì lúc này thì không cần nói cũng biết là những người tin tưởng và có ý chí 
để thực hành những lời dạy của phật, và điều đó chỉ ra rằng người đó đã có cùng một 
tấm lòng với phật. Có thể là sẽ có người bị khớp rằng “Cho dù được nói thế nhưng 
mà ...” nhưng khi tiếp xúc với những lời dạy rồi khởi phát một cảm xúc gọi là “Tôi 
muốn trở nên giống như Đức Phật”, chúng ta đã trở thành một với tấm lòng của phật rồi. 
    Người ta nói rằng phật và chúng ta là “nhất thể bất nhị”. Có một câu từ gọi là "phàm 
thánh bất nhị” với ý nghĩa là cả phàm nhân lẫn thánh nhân thì bản chất đều là một. Việc 
chúng ta hiểu được sự trân quý của những lời dạy của phật là do mong cầu đáng quý gọi 
là “Tôi muốn cứu rỗi tất thảy mọi người”, điều nằm trong gốc rễ những lời dạy đó, cũng 
có trong bản thân chúng ta. Việc đã nhận được sinh mệnh với tư cách là một con người 
là việc có sẵn những thứ giống với phật ── có lẽ việc tin tưởng điều đó là tín ngưỡng và 
có thể nói được là đức tin tôn giáo. 
    Theo ý nghĩa đó, lúc này có thể chính là cơ hội tốt để nâng cao sự tự nhận thức của bồ 
tát thông qua việc nhìn nhận lại cách thức tồn tại của tín ngưỡng của mình và không 
ngừng việc “học hành” gọi là thực hành mỗi ngày. 
Nhân tiện, trong “Phẩm tùng địa dũng xuất” thì chúng ta gọi những người giống như 
bốn bồ tát lúc trước là “những nơi chúng sinh trông vào mà vui”, tức là “những vị kiểu 
như là tất cả mọi người khao khát muốn được gặp gỡ”. 
    Trong số các vị của tôn giáo khác hay tiền bối của hội chúng ta có những vị mà tôi 
cũng bị làm cho mong muốn rằng “Mình muốn được gặp lại vị này” và điểm có chung ở 
những vị đó là tấm lòng trân quý và kính trọng thần phật v.v. mạnh mẽ, mặt khác thì lại 
luôn đồng cảm, tràn đầy tình thương với những người đang chìm đắm trong tận cùng 
của nỗi khổ sở hay nỗi đau buồn. Chúng ta cũng hãy khởi phát tâm bồ tát giống như thế 
để tinh tấn mỗi ngày.   

(Kosei - số tháng 7 năm 2020)  

Lúc này là cơ hội để “học hành” 

Bài thuyết giảng của chủ tịch

dễ hiểu, đã diễn đạt “tứ hoằng thệ nguyện” như là những bài học cuộc sống 
mang tính thực tiễn như sau đây.  
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ ── Chúng ta hãy phụng sự (bố thí) những người gần 
gũi. 
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn ── Chúng ta hãy nhặt từng cọng rác dưới chân. 
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học ── Chúng ta hãy học những lời dạy, mỗi ngày một 
lời dạy. 
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tôi không định tìm kiếm sự trợ giúp của bất kỳ ai cả. 
Khi gánh nặng công việc vượt quá giới hạn nên sự 
mệt mỏi tích tụ lại thì do căng thẳng mà tôi nổi điên 
vì những việc nhỏ nhặt và biến mọi người thành kẻ 
xấu. 

Tháng 10 năm 2009, tôi nhận được lời mời từ bác 
sỹ Sriubon và tham gia vào lễ bái theo đoàn tại trụ 
sở chính. Tại trụ sở chính thì tôi được cho xem băng 
video của Đức Khai Tổ. “Chúng ta hãy hết mình vì 
người khác mà không đòi hỏi báo đáp” ―― tôi cảm 
nhận được tâm hồn mình bị câu nói của Đức Khai 
Tổ vang lên từ băng video làm cho rung động. Và 
trong tôi sôi sục lên một mong ước mạnh mẽ rằng 
tôi muốn thay đổi tính cách dễ nóng giận của bản 

Thuyết pháp trải nghiệm này là bài được phát biểu tại nghi lễ “Chào mừng đến với Hội Rissho Koseikai”  
được tổ chức tại giáo hội Bangkok vào ngày 6 tháng 10 năm 2019.  

Xin chào buổi sáng các bạn cùng học phật pháp 
tuyệt vời có mặt tại đây. Tôi là Prakobkaew 
Senapeng. Ở giáo hội Bangkok thì mọi người gọi tôi 
là Prim. 

Hôm nay tôi rất vui sướng vì nhận được cơ hội 
thuyết pháp trước mặt mọi người. Tôi xin cảm ơn 
trưởng giáo hội Mizutani và mọi người trong giáo 
hội. 

Đầu tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành 
tới bác sỹ Sriubon , người đã dẫn đường cho tôi đến 
với những lời dạy của Hội Rissho Kosei-kai. Bác sỹ 
Sriubon đã hướng dẫn tôi tới với giáo hội Bangkok 
với lý do là có địa điểm có thể thực hành ngay được 
những lời dạy của Đức Phật trong cuộc sống hàng 
ngày. Sau đó tôi cũng được ông mời tới giáo hội mỗi 
khi có cơ hội và tới năm nay thì đã được 10 năm. 
Trong thời gian đó, trong cuộc đời tôi có nhiều thay 
đổi tốt đẹp khác nhau xảy ra. 

Tôi đang làm việc tại cửa hàng và tiệm làm đẹp 
của một cơ sở chăm sóc làm đẹp. Con người tôi 
trước đây coi mình là trung tâm và có tính cách dễ 
nóng giận, ngoài ra lúc đó tôi luôn nghĩ rằng mình là 
nhất trong số các nhân viên với tư cách là chuyên gia 
làm đẹp. Lúc đó tôi là một con người không hề đồng 
cảm với đồng đội làm việc cùng hay giúp đỡ họ, và 
đừng nói tới những việc đó, tôi còn buông ra những 
lời lẽ khắc nghiệt với đồng nghiệp, và chẳng bận tâm 
tới những thứ như cảm xúc của người khác.   

Cho dù như thế, cấp trên hay khách hàng thì lại 
đánh giá cao công việc của tôi và giao cho tôi rất 
nhiều việc. Dù cáng đáng những công việc ngoài 
tầm với nhưng do không tin tưởng đồng nghiệp nên 

Hết mình vì người khác mà không đòi hỏi báo đáp  
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Prakobkaew Senapeng  

Chị Prim, người thuyết pháp tại giáo hội Bangkok 
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thân và trở thành một con người tốt đẹp hơn. Tôi 
hứa với bản thân mình rằng “Mình sẽ thay đổi” và 
quyết tâm từ nay sẽ tuân theo những lời dạy của 
Hội Koseikai vì cả mục tiêu đó. Đó là vì Đức Khai 
Tổ đã trở thành tấm gương để tôi noi theo. 

Vào khoảng thời gian bắt đầu thực hành những 
lời dạy, tôi phải nhập viện vì một bệnh truyền 
nhiễm nọ. Đó là bệnh truyền nhiễm do virus ăn vào 
dây thần kinh mặt và khuôn mặt tôi bị biến dạng vì 
bệnh. Một hôm, có các đồng nghiệp ở nơi làm việc 
vì lo lắng cho tôi mà tới thăm tôi ở bệnh viện. Đối 
với họ, tôi chỉ luôn quăng ra những câu nói khắc 
nghiệt và chắc chắn là nhất định không phải một 
đồng đội tốt trong công việc. Tôi cảm thấy hối hận 
về thái độ mà mình đã có trước đây với những đồng 
nghiệp đã quan tâm lo lắng cho tôi như thế, và 
những giọt nước mắt của tôi trào ra vì sự hối lỗi. 
Tôi xin lỗi về thái độ của mình đã từng có trước 
đây, và truyền đạt cảm xúc biết ơn với các đồng 
nghiệp đã lo lắng cho bản thân như thế. Lúc đó tôi 
chợt cảm thấy tâm hồn mình thanh thản. Có một 
đồng nghiệp nói với tôi rằng “Tôi đã luôn chờ đợi 
lúc chị lấy lại tâm hồn ấm áp và xin lỗi mọi người”. 

Từ hôm đó trở đi, các đồng nghiệp cũng bắt đầu 
thích tôi. Bầu không khí ở nơi làm việc cũng trở 
nên tươi sáng hơn nhiều. Tôi sửa lại cách dùng từ 
bừa bãi của mình và bắt đầu sử dụng từ ngữ lịch sự 
và tử tế. Nhờ việc luôn hỏi ý kiến đồng nghiệp, 
đồng cảm với đối phương, coi trọng việc hiểu biết 
lẫn nhau và hành động với một tâm hồn sẻ chia và 
tha thứ cho nhau mà cuộc đời tôi đã thay đổi một 
cách to lớn. Một trong số các khách hàng nhận ra 
sự thay đổi như thế của tôi và khen ngợi tôi. 

Nhờ việc học tập những lời dạy của Đức Khai 
Tổ, tôi đã thay đổi không chỉ cách tiếp xúc với 
đồng nghiệp mà cả cách làm việc. Con người tôi 
trước đây luôn tuôn ra lời hay ý đẹp để khuyên 

khách hàng sử dụng các khóa chăm sóc làm đẹp 
hay bán hóa mỹ phẩm nhằm tăng thêm doanh số. 
Cũng có khi tôi cung cấp thông tin của khách hàng 
này cho khách hàng khác với kỳ vọng được báo 
đáp. Nhưng kể từ khi học những lời dạy, tôi đã thôi 
việc tám chuyện mang tính bề mặt và bắt đầu trò 
chuyện với khách hàng với tấm lòng chân thật. Kết 
quả là tôi nhận được sự tin cậy của nhiều khách 
hàng hơn nên nhận được nhiều việc và thu nhập 
không hề bị giảm đi. 

Ở Hội Rissho Koseikai thì có nhiều vai trò hay 
hoạt động khác nhau ví dụ như buổi hội thảo phật 
giáo, buổi hội thảo Kinh Pháp Hoa, sư thầy chủ trì 
việc cúng dường, trực phiên đạo trường. Thứ tôi 
thích nhất là trực phiên đạo trường. Tôi luôn coi 
việc dọn dẹp nhà vệ sinh của giáo hội làm vai trò 
của mình như là sự thực hành những lời dạy 
“Chúng ta hãy hết mình vì người khác mà không 
đòi hỏi báo đáp”, “Chúng ta hãy nhận làm cho dù là 
việc gì, cho dù là cho ai”. 

Nói thế là vì trước đây có chuyện nhà vệ sinh 
mà tôi đã sử dụng trong khi đang đi du lịch bị dơ và 
tôi nhận ra rằng việc nhà vệ bị dơ lúc đó là vì tâm 
hồn tôi bị dơ. Từ đấy trở đi, cứ mỗi khi tôi nhìn 
thấy nhà vệ sinh bị dơ là tôi lại dọn dẹp cho sạch 
sẽ. 

Cả khi thực hiện việc lễ bái trụ sở chính trong lễ 
bái theo đoàn, tôi cũng được dọn dẹp nhà vệ sinh 
của tòa nhà trụ sở chính. Lúc đó, câu nói rằng 
“Chúng ta hãy dọn dẹp vệ sinh để dọn dẹp tâm hồn 
nào” mà một nhân viên nói chuyện khiến tôi cảm 
thấy rất ấn tượng và tôi nghĩ rằng “Thật sự đúng là 
như thế”. Trước tiên thì quan trọng là phải làm cho 
tâm hồn của bản thân sạch sẽ. Khi nghe thấy có 
người đã dùng nhà vệ sinh mà tôi dọn dẹp nói rằng 
“Sạch quá nhỉ”, tôi thật sự cảm thấy vui sướng vì 
mình đã giúp ích cho người khác. 
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Cùng với việc hiểu biết sâu sắc hơn về những lời 
dạy của Hội Rissho Koseikai, cách dùng từ hay cách 
hành xử của tôi cũng thay đổi. Có người bạn thân 
biết nhau 25 năm biết rõ mọi thứ về tôi nhận ra sự 
thay đổi của tôi và một hôm hỏi tôi là “Chuyện quái 
gì mà đã thay đổi bạn nhiều thế này vậy?”. Do đó, 
tôi nói với bạn mình về Hội Rissho Kosei-kai. Tôi 
truyền đạt với bạn rằng Hội Koseikai dạy cho tôi 
những lời dạy của Đức Phật một cách dễ hiểu và làm 
sao để áp dụng được trong cuộc sống hàng ngày hay 
tôi đã học được về tầm quan trọng của câu nói biết 
ơn rằng “Tôi cảm ơn” và tầm quan trọng của việc 
hết mình vì người khác mà không đòi hỏi báo đáp. 

Rồi thế là không biết có phải là được tạo cảm 
hứng bởi những lời của tôi hay không mà người bạn 
đó cũng bắt đầu thực hành hạnh bố thí. Cô ấy kinh 
doanh cửa hàng cho thuê trang phục truyền thống 
của Thái Lan. Những lúc giáo hội Bangkok cần có 
trang phục truyền thống của Thái Lan ví dụ như tại 
các sự kiện nghi thức thì cô ấy luôn luôn cho mượn 
miễn phí, đã thế còn không lấy cả tiền giặt ủi. Cô ấy 
nói với tôi rằng “Mình muốn thực hành hạnh bố thí 
giống như bạn”. Mấy năm trước, khi tôi được cho 
tham gia vào cuộc diễu hành vạn ngọn lửa trong 
“Nghi thức pháp hội - Lễ hội nhất thừa” được giáo 
hội Bangkok tổ chức tại trụ sở chính, trang phục mà 
các thành viên của giáo hội mặc là của cửa hàng của 
cô ấy. Đối với giáo hội Bangkok thì đây cũng là một 
việc rất đáng biết ơn và việc thực hành bố thí đã biến 
cuộc đời cô ấy thành một cuộc đời rất đầy đủ sung 
túc. 

Đã 10 năm trôi qua kể từ khi tôi gia nhập Hội 
Rissho Kosei-kai và cảm xúc của tôi lúc này chỉ đơn 
giản là một câu nói rằng “Tôi biết ơn”. Tôi vô cùng 
yêu quí tất cả mọi thứ của giáo hội Bangkok. Lúc 
này, tôi vui sướng không tả nổi vì mình đang có thể 
bước đi trên con đường đúng đắn như thế này. Nhờ 

việc trải nghiệm nhiều biến cố khác nhau trong 

cuộc đời, tôi trở nên tử tế với người khác hơn trước 
đây và cũng học được cả việc chịu đựng. Và, tôi bắt 
đầu nói được “Tôi xin lỗi”, “Tôi cảm ơn”. Cuộc đời 
tôi thật sự đã thay đổi một cách to lớn. Tôi chân 
thành biết ơn vì đã gặp được những lời dạy của Đức 
Khai Tổ. 

Tôi đang truyền tải những lời dạy dễ hiểu, dễ 
thực hành của Hội Kosei-kai cho rất nhiều người 
xung quanh mình ví dụ như gia đình, đứa cháu gái, 
bạn bè v.v. Đặc biệt, tôi mong muốn truyền tải tầm 
quan trọng của “việc hết mình vì người khác mà 
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không đòi hỏi báo đáp” cho nhiều thanh niên hơn 
dù chỉ từng người một. 

Hôm nay tôi xin cảm ơn ạ. Tôi xin biết ơn sâu 
sắc đối với Hội Rissho Koseikai vì đã luôn chào 
đón tôi một cách ấm áp, tất cả các vị trưởng giáo 
hội mà trước tiên là trưởng giáo hội Mizutani, và 
tất cả các bạn nhân viên của giáo hội Bangkok và 
trụ sở chính. 

Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân 
thành với tất cả các bạn tăng già tuyệt vời của giáo 
hội Bangkok, những người là bạn cùng học phật 
pháp quan trọng của tôi. 

Tôi xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian 
lắng nghe ạ. 
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